
 
 ACÓRDÃOS DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA  

ACORDAM o Conselho Superior da Magistratura julgar-se incompetente para apreciar o caso, 
ordenando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal, para serem distribuídos a uma das 
Câmaras. - Oferecida a impugnação de f1s. 68 ao registro de loteamento de f1s. 3, o Juíz 
decidiu, rejeitando "in limite" a impugnação e fazendo sentir que o Oficial do Registro de 
Imóveis deveria examinar a documentação oferecida, suscitando dúvida em caso de 
irregularidade na documentação. O impugnante agravou, dirigindo-se expressamente ao E. 
Tribunal de Justiça. Houve contraminuta, sendo mantida a decisão, entendendo o Dr. Juíz de 
Direito que o caso é de apelação, sem dizer porém. que a recebia e com que efeitos. Somente 
em virtude do termo de remessa de f1s. 171, vieram os autos para a Corregedoria, sem 
qualquer despacho nesse sentido. Realmente, a competência para decidir o recurso é do E. 
Tribunal de Justiça. Trata-se de impugnação, que foi rejeitada pelo Juíz. O recurso seria para o 
Conselho Superior da Magistratura se houvesse dúvida levantada pelo oficial do Registro de 
Imóveis, nos precisos termos do art. 2.º, § 2.º, do decreto-lei 58 de 10-12-1937, do art. 25 do 
decreto-lei 14.234, de 16-10-44 e do art. 108, XII, do Regimento do Tribunal de Justiça. Mas tal 
não acontece. Como se vê do art. 345 do Cód. de Processo Civil, são distintos os dois 
procedimentos relativos à dúvida do Oficial do Registro de Imóveis e à impugnação de terceiro. 
Nesta última hipótese, aplicam-se as normas comuns de processo e o Eg. Tribunal, por uma de 
suas Câmaras, dirá. se o caso é de agravo ou de apelação. Note-se, de passagem, que a 
jurisprudência dominante tem sempre admitido a interposição de agravo de petição das 
sentenças que repelem as impugnações. Custas legais. - Pub. e Int.  

São Paulo, 22 de dezembro de 1952.  

(aa) Meireles dos Santos, Presidente.  

J. C. de Azevedo Marques, Vice-Presidente.  

Márcio Munhós, Corregedor Geral da Justiça e Relator. 


